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தேொதிட சொன்த ொரக்ளுக்கு வணக்கம் 

       எனக்கு கிணை ்  ப ொதிை அனுேவ  

முணையில் எனக்கு கிணை ்  ஒரு சில 

விஷயங்கணள உங்கபளொடு ேகிரந்்து 

தகொள்ள ஒவ்தவொரு மொ மும் அைச்ய 

லக்ன ே ் தி இணைய இ ழ் 

தவளிவருகிைது இந்  இ ழின் பநொக்கம் 

நொம் கை்ை கல்விணய நொம் தேை்ை 

அனுேவ ்ண  மை்ைவரக்ளும் ேயன்தேை 

பவை்டும் மை்ைவரக்ளுக்கும் அண  

அனுேவிக்க பவை்டும் மை்தைொரு ஆய்வு 

தசய்ய பவை்டும் என பநொக்க ்ப ொடு 

இந்  இணைய இ ழ் 

தவளியிைே்ேடுகிைது இந்  இணைய 

இ ழ் மை்ைவரக்ளுக்கும் ேயன்ேடும் 

வணகயில் இலவச இணைே்ேொக 

அளிக்கே்ேடுகிைது அைச்ய லக்ன ே ் தி 

ஆல்பேர ் ேவுை்பைஷன் மூலமொக இந்  

நூல் இந்  இணைய இ ழ் தவளிவருகிைது 

உங்களுணைய சந்ப கங்கணள 

உங்களுணைய பகள்வி ேதில்கள் 

உங்களுணைய கைட்ுணரகள் நீங்கள் 

அைச்ய லக்ன ே ் தி ஆய்வு தசய் து 

கரு ்துக்கள் இதில் ேதிவு தசய்ய 

பவை்டுகிபைன். 

அன்புடன் 

 சி.பபொதுவுடடமூரத்்தி 

http://www.alpastrology.com/
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உ 

திருமண கொல நிரண்யமும் அடச்ய லக்ன 

பத்ததியும் 

ஸ்ரீ குருப்தயொ நம; 

உலகில் ேல அதியசங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. 

ப ொதிை ்தில் கொல நிரை்யம் (பநரம்) ேை்றி ேலரும் 

ேலவி மொன கரு த்ுக்கணளக் கூறினொரக்ள். 

உ ொரைமொக ஆை்கொலம், தேை்கொலம் என்றும் 

குழந்ண  பிைே்பு ேை்றியும் ேல நூல்கள் 

இருந் ன.ஆனொல்  ொ கர ் வொழ்வில் நைக்கும் 

நிகழ்வுகணள முனிவரக்ள், ஞொனிகள் கொலக்கை்ைொடி 

பேொல் (உ ொரைமொக இே்தேொழுது நொம் 

த ொணலக்கொை்சி, த ொணலபேசியில் உலக 

நிகழ்வுகணளே் ேொரே்்ேது பேொல்)  வ வலிணமயொல் 

தவை்றிணலயில் ணம  ைவி ேொர ்்து வரை்ணனயொக 

கூறுவொரக்ள் என்று இதிகச புரொைங்களில் 

ேடி த்ுள்பளொம். 

கலியுக ்தில் நமது குருஜி வொக்குபயொகி, 

கலியுகஞொனி சி.பபொதுவுடடமூரத்்தி  ஐயொ அவரக்ள் 

உருவொக்கிய அைச்ய லக்ன ே ் தி (ALPமுணை) 

தமன்தேொருள் மூலம் ஒரு  ொ க ்தில் பிைந்  பநரம், 

,மை்றும் அவரது வொழ்வில் நைந்  நிகழ்வுகளின் கொல 

பநர ்ண ச ் சை்று முன்பன பின்பன சரி தசய்யும் 

வசதியுைனும் அ ன் பிைகு அவர ் வொழ்வில் ஏை்ேடும் 

நிகழ்வுகணள நம்மொல் மிக துல்லியமொக கூை 



4 
 

முடிகிைது.இந்  அைச்ய லக்ன ே ் தி குருஜியின் 

முயை்சியொல் நமக்தகல்லொம் கிணை ்  ஒரு 

தேொக்கிஷம். 

நொன்  ொ கரின் பநர ்ண  சரி தசய்து ேலன் 

கூறிய ொல்,  ொ கர ்வொழ்வில்கூறியேடி மிகசச்ரியொக 

நைந் து.இ னொல் நொனும் ALP ப ொதிைர ் என்ேதில் 

தேருணம தகொள்கிபைன். 

ALP ப ொதிைர ்

V.திருமணலபகசவன் 

ஸ்ரீ: ப ொதிை ஆய்வகம் 

கள்ளக்குறிசச்ி 

9786868144. 
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உ 

 

 

 ொ கர ்வயது : 37 வயது  

 ொ கர ் பிைந்  ப தி : 

17.11.1983 

 ொ கர ்பிைந்  பநரம்:03.08 PM 

 ொ கர ் பிைந்  ஊர:் 

துணையூர.் 

 

த ன்ம லக்னம் : மீனம் 

த ன்ம நைச் ்திரம் : பரவதி  

 

ALP லக்னம் : கைகம் 

ALP நைச் ்திரம் : பூசம் 2ம் ேொ ம் 

 

தகள்வி : திருமணம் சம்பந்தமொக 

அைச்ய லக்ன ே ் தி (ALP)கைகம் புள்ளி பூசம் 2 

06.06.2020 மு ல் 16.07.2021 வணர 

 ொ கம் ேொர ்்  ப தி : 13.06.2020 

 ொ கருக்கு  ை்பேொழுது திருமை பநரம் வந்துவிை்ைது 

என்று கூறிபனொம். விளக்கம், ALP கைகம், ALP புள்ளி 

பூசம் 2ல் த ன்ம லக்ன ்தின் 7ஆம் ேொவக ்தில் தசல்ல 

திடீதரன்று 25 நொைக்ளில் திருமைம் நைந் து.ALP 

லக்னொதிேதி சந்திர ேகவொன் ALPக்கு 9-ல், ALPக்கு 3-ல் 

உயிர ்புள்ளி, பூசம் 2 கன்னிணய த ொை சனிேகவொன் 
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ALPக்கு 4ல் உசச்ம். ALP அதிேதி சந்திரேகவொனுக்கு 8ல். 

அ னொல் திடீர ்திருமைம். 

திருமை ப தி : 02.07.2020 வியொழக்கிழணம ஆனிமொ ம் 

அனுஷ நைச் ்திரம், கைக லக்ன த்ில் திருமைம் 

நணைதேை்ைது. 

 

ALP –யின் சி ப்பு : 

 ொ கர ்மணனவி நைச் ்திரம் அவிை்ைம். 

த ன்ம லக்ன ்திை்க்கு 7ல் தசவ்வொய் ேகவொன், ALP 

புள்ளி த ொை மணனவி நைச் ்திரம் அவிை்ைம். 

ALP புள்ளி பூசம் என்ே ொல் திருமைம் தின நைச் ்திரம் 

அனுஷம். ALP கைகம் என்ே ொல் கைக லக்ன ்தில் 

திருமைம் நைந் து.த ன்ம லக்னம் மீனம் என்ே ொல் 

வியொழக்கிழணம திருமைம். 

ALP புள்ளி பூசம் 06.06.2020 மு ல் 21.07.2020 வணர 

சனிேகவொன் – சனிேகவொன்  ொ க ்தில் சனிேகவொன் 

துலொ ்தில் உசச்ம்.ஆ லொல் சிைே்ேொக திருமைம் 

நைந் து. இ ன் மூலம் , ALP –யின் அை்பு  ்ண  

உைரந்்ப ன். நொனும் ALP ப ொதிைர ்என்ேதில் தேருணம 

தகொள்கிபைன். 

ALP ப ொதிைர ்

V.திருமணலபகசவன் 

ஸ்ரீ: ப ொதிை ஆய்வகம் 

கள்ளக்குறிசச்ி 

9786868144. 
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அன்பொன வொசகரக்தள! 

கீழ்கொணும்  ொ கர ்

 ன்னுணைய நைந்துமுடிந்  

தசொ த்ு ேதிவு சம்ேந் மொன  

விவர ்ண  என்னிைம் கூறிய 

அவ்பவணளயில்  னது  

கொலங்தசன்ை கைவரின் 

மணைணவ ேை்றியும் 

வரு ்  ்ப ொடு கூறினொர.் 

மணைந்  அவரது கைவரின் 

ப தி, பநர ்தின் துணைபயொடு 

இவரது  ொ க ்திணன அைச்ய 

லக்ன ே ் தி மூலம் ஆய்வு 

தசய்யும் பேொது  கிரகங்கள் விணளவுகள், ேொவங்கள், 

 சொ-புக்தி இணைவுகள், பகொசச்ொரங்களின் நிகழ்வுகள் 

அணன த்ும் ஒருவி  மனக்கை்ணை திைந்து கொைட்ும் 

கொலக்கை்ைொடியொக  இருந் து எனக்கு.   

 ொ கரின் த ன்ம லக்னம்  னுசு, பமஷ ரொசி, 

அஸ்வினி  நைச் ்திர ்தில் பிைந் வர.்   

கைவர ் மணைந்  நொளன்று  அைச்ய லக்னம் ரிஷே 

லக்னமொகவும், அைச்ய லக்ன புள்ளி பரொகிைி 3 ம் 

ேொ கமொகவும் மிதுன நவொம்ச ்தில் 

இயக்கிதகொை்டுள்ளது.  

அடச்ய லக்ன ஆய்வு: 

ALP லக்னம் ரிஷே ்திலும், D9 பரொகிைி 3 ம் ேொ ம்  

மிதுன ்திலும், சந்திரன் ALPலக்ன ்திை்கு 3 லும் 



9 
 

இயங்குகிைது. இங்கு ALP லக்னம் த ன்ம லக்ன ்திை்கு 

( னுசு) 6லும், D9 புள்ளி அதிேதி சந்திரன்( கைகம்) வீடு 

த ன்ம லக்ன ்திை்கு 8 லும், சந்திர ேகவொன் ALP க்கு 12 

இயங்குகிைண  கொை முடிகிைது. அ ொவது ALPக்கு  

12ம்மிை ்தில் பமஷரொசியில் ALP க்கு, 3 மிை ்து சந்திரன் 

இருே்ேது தீரக்்கமொன முடிணவ எடுக்கவல்ல ொக 

இருக்கிைது. 

இந்   ொ க ்ண  உை்று பநொக்கும்பேொது கைவரின் 

இைே்புக்கொன சரியொன கிரக அணமே்பு  ொ க ்தில் 7 

ஆம் ேொவ ்ண  சுை்டி கொைட்ுகிைது. 

ALP லக்ன ்திை்கு பநதரதிர ் 7 

ஆம் ேொவம்(கைவர)் 

விருசச்ிகம் ரொசி. அ ன் 

அதிேதி தசவ்வொய் ேகவொன் 

விருசச்ிக ்திை்கு 8 ஆம் 

இை ்தில் மிதுன ரொசியில் 

உள்ளது. ( 8 மிைம் ஆயுள் 

ேொவம்) 

பமலும் ALP லக்ன ்திை்கு 

ேொ கொதிேதி சனிேகவொன், 

மிதுன ்தில் 7 ஆம் அதிேதி 

தசவ்வொய் ேகவொனுைன் 

இருே்ே ொல்,. இந்  இரு 

கிரகங்களின் கூைட்ு நிகழ்வு ேொ கொதிேதி  ன் 

பவணலணய  தசவ்வொயின் மீது இக்கொல கை்ை ்தில் 
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 ொ கரின் கைவருக்கு எதிரம்ணை விணளணவ 

தகொடுக்கவல்லது என்ேண  உைர முடிகிைது. 

ALP லக்ன புள்ளி D9 ஆய்வு: 

D9 பரொகினி 3 ேொ ம் மிதுன ரொசிணய 

தசயல்ேடு ்துவ ொலும்,  ALP லக்னதிை்கு கள ்திர 

ேொவமொன விருசச்ிக ரொசிக்கு எை்ைொமிைமொக 

அணமந்துள்ள ொலும் எை்ைொமிைம் இக்கொலகை்ை ்தில் 

ஆயுள் ேங்கம் ஏை்ேை வொய்ே்ணே ஏை்ேடு ்தியுள்ளது, 

இங்கு நொம் கவனிக்க பவை்டியது ALP க்கு 

இரை்ைொமிைம் இயங்குவ ொல் இவருக்கு (சனி 

ேொக்கியொதிேதி ALPக்கு) தசொ ்து வரவு அல்லது 

வீைட்ுக்கு/குடும்ே ்திை்கு  உரிணமயொளரொகும்/ 

ேொக்கிய ்ண  அணம த்ு  ந்துள்ளது. எனபவ  ொ கர ்

தசொ த்ு ேதிவு தசய்திருக்கிைொர.் 

அடச்ய ரொசி ஆய்வு: 

அைச்ய ரொசி விம்பசொ ்திரி  சொ பு ்திமுணையில் 

அணமக்கே்ேைட்ுள்ளது. இங்கு  ொ கரின் ARP மிதுன 

ரொசியில் அணமந்துள்ளது.  ை்பேொது ரொகு  சொவில் 

குருபுக்தி நைந்து தகொை்டுள்ளது.   சொநொ ன் 

ரொகுேகவொன் பு ன் சொர ்தில் (பகைண்ை) ARP க்கு 6 இல் 

இருந்தும் புக்தி நொ ன் குருேகவொன் ALP க்கு 8 லும், ARP 

க்கு ேொ கொதிேதியொக குருேகவொன் இருந்து  சொ/புக்தி 

நை த்ுவ ொல் இவருக்கு எதிரே்ொரொ  மனஉணளசச்லொல் 

குடும்ே ்தில் எதிரம்ணை எை்ைங்கள் 

இந்நிகழ்வுக்கும் கொரைமொக அணமந்துள்ளது. 
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இைே்புக்கு  சொபுக்திநொ ன் ஒரு கொரைமொகவும் 

இருந்திருக்கிைது. 

ரொகு (ேகவொனுைன் விருசச்ிக ்தில் மொந்தி இருே்ே ொல் 

கள ்திரேொவ ்திை்கு இழே்பு ஏை்ேடும் அணமே்ேொகவும் 

உள்ளது) 

குரு(ேகவொன் ALP க்கு 8/11 குணையவனொகி கள ்திர 

கொரகனொகிய சுக்கிரனுைன் இருே்ேதும்,  8 ஆம் 

அதிேதியொன குருசச்ொரம் தேை்ை சுக்கிரன்(பூரை்ைொதி1) 

உைன் இருே்ே ொலும், ARP க்கு ேொ கொதிேதியொன 

குருவுைன் சுக்கிரன் இருே்ே ொலும்  குருபுக்தியில் 

கள ்திர ்திை்கு  ேொ க ்ண  

உை்டுேை்ைியது).சனி(ேகவொன் ேொ கொதிேதியொக  

ALP க்கு எை்ைொம் அதிேதியொகி , ஏழொம் அதிேதி 

தசவ்வொயுைன் ARP வுைன் இருே்ேதும்) 

பகது (ேகவொன் ALP வுைன் இருந்து ஏழொம் ேொரண்வயொக 

கள ்திரேொவ ்திை்கு  ணைணய ஏை்ேடு ்தியதும்) 

சுக்கிர (ேகவொன் ALPக்கு 1/6 க்கு அதிேதியொகி எை்ைொம் 

அதிேதியுைன் இணைவு) 

அடச்ய பொவம் ஆய்வு: 

இந்நிகழ்வு நணைதேை்ை ப தி கொலங்கணள ஆய்வு 

தசய்யும் பேொது அைச்ய ேொவம் ஆறில் இயங்குகிைது. 

இது ALP லக்ன ்திை்கு ஆறிலும் கைவரது 

கள ்திரரொசிக்கு 12லும் இயங்குவண  அறிய 

முடிகிைது. பமலும் அைச்ய ேொவம் விசொகம் 2ல் 

இயங்குவ ொலும், விசொக ்தின் அதிேதி குருேகவொன் 

ALPக்கு 8/11 குரியவொரொகி குடும்ே ்திை்கு 
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லொேஸ் ொன ்ண /சந்ப ொஷ ்ண   ணை தசய்து 

நிறு ்திணவக்கே்ேைட்ுள்ளது என்ேண  அைச்ய ேொவ 

ஆய்வு மூலம் அறிய முடிகிைது. 

அடச்ய பொவ நடச்த்திர  ஆய்வு: 

கைவரின் இழே்ணே குறிே்பிடுள்ள  ப தியில், 

அைச்ய ேொவ நைச் ்திர ்தின்ேடி ஆய்வு தசய்யும் பேொது, 

ALP க்கு ஏழொமிை ்து விருசச்ிக ்திலுள்ள  பகைண்ை 

நைச் ்திரொதிேதி பு ன், விருசச்ிக ்திை்கு 

8/11க்குணையவொனொகி,  விருசச்ிக ்திை்கு 

ஐந் ொமிை ்தில் அமரந்்தும் அே்பு ணன 

ேொ கொதிேதியொகிய சனிேகவொன்  னது ே ் ொம் 

ேொரண்வயொக பு ணன ேொரண்வ தசய்  ொல் பூரவ் 

புை்ைிய ்ண  ேொதி த்ும், ALP  ொ கரின்  

லொேஸ் ொன ்ண   ணைதசய்துவிை்ைது.   

தகொசச்ொர கிரக ஆய்வு: 

இந் நிகழ்வு நைந்  ப தி மை்றும் பநர ்தின் ேடி 

த ன்ம லக்னம் மை்றும் ALP லக்னமும் பகொசச்ொர ்தில் 

மூலம் சரிேொரக்்கேை்ை விவரம் 

ALP லக்ன த்ிை்கு எை்ைொம் அதிேதி குருவும், த ன்ம 

லக்ன ்தின் எை்ைொம் அதிேதி சந்திரணனயும், அன்ணைய 

பகொசச்ொர ்தில் சந்திரணன(கன்னி), ஒன்ே ொம் 

ேொரண்வயொக குரு(மகரம்) ேொரண்வ தசய்வண  

கொைலொம்.  பமலும் எை்ைொமிை ்தின் ேன்னிதரை்ைொம் 

அதிேதி  ொன் ஏழொம் அதிேதி .எனபவ 

கள ்திரஸ் ொனதிேதியின் நிகழ்வுகணள நிரை்யிே்ேது 

எை்ைொம் அதிேதிபய. இந்   ொ க ்தில் ஏழொமிை ்தின் 
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 ணைகள், ஆயுள் அணன த்ும் எை்ைொம் அதிேதிபய 

சுைட்ிக்கொைட்ியது. பமலும் வொசகரக்ள் இதில் ஏப னும் 

கரு த்ுக்கணள சுை்டி கொை்ைவிரும்பினொல் சு ந்திரமொக 

ேதிவு தசய்யவும். 

 

ஆங்கில பதிவு:  

திரு. எஸ்.தக. ரூதபஸ்,  

ALP Astrology Practitioner. Bangalore. 

 

 

தமிழொக்கம்: 

திரு.இ.விேயரொே், 

ALP Astrology Practitioner.  

AMBUR 

email:alpvijay20@gmail.com 

cell:  9443203704  

(த ொைரச்ச்ி ஆய்வு ப ொதிை கை்ைங்கள்) 
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Hi Readers,  

The below horoscope is of a natal, who approached me regarding her new 

registered property which happened to her very recently with the same 

approach she also stated me about sad demise of her husband which 

happened too recently. When the horoscope was analyzed by considering 

the date of demise we can come across an eye opening effects of planets , 

bava's, Dasha-Bukti etc with respect to ALP astrology. The natal was born 

in Dhanusu lagna / Sagittarius ascendant and the Rashi / Zodiac is Mesha/ 

Aries in Ashiwini nakshatra and the ALP activation as on the demise date of 

her husband was Vrishaba lagna in Rohini 3p which activates Mithuna 

lagna. 

ALP lagna analysis 

The ALP lagna is activated in Vrishaba lagna in Rohini nakshatra which 

becomes the activation of 6th house from janma lagna (Dhanusu lagna) 

indicating the natal will be subjected to effects of 6th house at this time 

period as the activation nakshatra is also Rohini whose lord Moon becomes 

the 3rd lord for ALP and present is in 12th house i,e in mesha rashi 

indicating a strong effects of 12th house too in the matters of 3rd bava on 

the natal. When the natal horoscope is observed in the matter relating to 

the demise event of her husband it reveals a clear effects of planets on the 

natal and also on the 7th house (House of Spouse). The 7th bava for ALP 

which is Vrischika rashi and its lord mars is placed in 8th house i,e in 

Mithuna rashi (8th house from Vrischika rashi) indicating an hazard in the 



15 
 

matter of spouse, parallely as a supporting stand the mars is placed with 

Shani who becomes the badhaka lord for vrishaba lagna confirming that 

this natal will be facing a strong negative impact in the matter of spouse at 

this time period. 

ALP D9 analysis 

Mithuna lagna is the rashi which gets activated at Rohini 3p which becomes 

the 8th house to vrischika rashi (7th bava to ALP lagnaa) indicating the 

effects of 8th house to the natal spouse at this time period, on an other 

hand activation of mithuna rashi which in turn becomes the activation of 

2nd house for the natal to enjoy comforts of second house leading to 

become the owner of new property. 

ARP analysis 

The ARP analysis solely depends on the Vimshotari Dasha bhukthi, hence 

here the present ARP for this natal is in Mithuna rashi indicating the Dasha 

of Rahu and bukthi of Jupiter, here planet rahu is in the essence of mercury 

(Rahu placed in Jyesta nakshatra) is placed in 6th house to ARP i,e is 

vrischika rashi indicating that the natal would undergo a severe unexpected 

mental stress during the rahu dasha and the functioning bhukti is of Jupiter 

who becomes the 8th lord for ALP and the bhadhaka lord for ARP indicating 

the happening for negative event in the family. Dasha - Bthukti influence at 

the time of event: Rahu - (Placed in 7th house with mandi indicating the 

occurance of an hazard event with related to Spouse), Jupiter - (Becomes 

the 8th lord for ALP lagna and is placed with kalatra karaka venus boosting 
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the effects of 8th lord on venus), Saturn - ( The Bhadhaka lord for the ALP 

lagna plaaced with the 7th lord), Ketu - ( planet of detachment placed in 

the ALP lagna and aspecting the 7th house completely blocking the effects 

of 7th for the natal), Venus - (the lagna and the sixth lord is placed with 8th 

lord jupiter). 

Akshaya Bava Aanalysis 

By looking at the time and date of the event we can clearly see the 

activation of 6th bava to ALP which becomes the 12th bava to 7th house 

confirming that during this time period the natal will suffer from the 

matters of spouse and 7th bava. The akshaya bava is getting activated in 

the star Vishaka whose lord jupiter becomes the 8th and 11th lord for the 

ALP lagna blocking the gains from family. 

Akshaya Bava Nakshatra Aanalysis 

Checking on only for the matter of loss of husband for this natal ass on 

demise date, we can clearly see the activation of Jesta nakshatra in the 7th 

bava whose lord mercury becomes the 8th and 11th bava lords to ALP 7th 

bava and is placed in 5th house with the aspect of bhadhaka planet 

Saturn.thus nullifying the effects of 5th house placement of mercury also 

blocking the gains from spouse. 

Transit analysis 

Checking the transit on the date and time of event with respect to both 

Janma and ALP lagna. Very crystal clearly we can observe the aspects of 8th 
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lords of both Janma and ALP lagna on the date of event i,e the aspect of 

8th lord jupiter for ALP lagna aspecting the 8th Lord moon for janma lagna. 

8th lords are considered here for the fact that they become the 12th lords 

for 7th house. 

List of Charts for Observation 

Readers are requested to acknowledge this above content and also feel 

free to post your comments.  

Thank You, 

Roopesh SK  

ALP Astrology Practitioner.  

Bangalore. 
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 பிைே்பு: 30 -9 - 1992 

 இரவு:  8:15  

 ஊர ் :புதுக்பகொைண்ை 

 

 திருமை ்ண ே் ேை்றிய 

பகள்வி? 

 நைே்பு வயது : 27 - 11- 7 நொள் 

  ொ கம் ேொர ்்  நொள் :7 -9 -

20 

 ALP  பூசம் 4ம் ேொ ம், 

 ARP பூசம் 1ஆம் ேொ ம், 

 

1.அைச்ய லக்னம் கைகம். 

2.அைச்ய ரொசி புள்ளி 

விருசச்ிகம். 

3. ALPக்கு 5ல் சந்திரன் நீசச்ம் ஆக இருே்ே ொல்  னக்கு        

பிடி ்  தேை் அணமயவில்ணல.  

4. ALPக்கு 4ம் ேொவ ்தில் துலொம் வீை்டில் சுக்கிரன் 

இருே்ே ொல் 1,4, 7, 10 ேொவம் நிகழ்கொல ேொவம். 

5.தசன்ை வருைம் கொர ் வொங்கியிருே்பீரக்ள் என்பைன். 

ஆமொம் என்ைொர.் 

6.  ூன் மொ ம் ஒரு வரன் வந்திருக்க பவை்டும். (or) 

மறுேடியும் இன்தனொரு கொர ் வொங்கி இருக்கிறீரக்ளொ 

என்று பகை்பைன். ஆமொம். 
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7. பகொசச்ொர ்தில் கைக ்தில் சுக்கிரன் இருே்ே ொல் 

சொம்ேல் கலர ்கொர ்வொங்கினீங்களொ என்று பகை்பைன். 

ஆமொம் என்ைொர.் 

8. த னன கொல சந்திரன் துலொ ்தில் இருே்ே ொல், 

சுக்கிரன் சுவொதி நைச் ்திர ்தில் இருே்ே ொல் சுக்கிரன் 

வருைம் 20 சுவொதி இரை்ைொம் ேொ ம் 2 லைச் த்ு 20 

ஆயிரம்க்கு கொர ்வொங்கி இருே்பீரக்ள் என்பைன். ஆமொம் 

என்று ஒே்புக் தகொை்ைொர.் 

9. வரும் கொர ்்திணக மொ ம் துலொ ்திை்கு கொர ்்திணக 

சுக்கிரன் 17ம் ப திக்கு பமல் வருவொர.்அே்தேொழுது 

திடீர ்அதிரஷ்்ைம் உை்டு என்பைன். கொரைம் சனி 10ம் 

ேொரண்வயொக ேொரே்்ே ொல் கிணைக்கும் என்பைன்.சனி 

துலொம் வீைண்ைே் ேொரே்்ே ொல் 7 க்கு 7, ALP க்கு 

7,லக்ன த்ுக்கு 7ஆம் ேொவம். 

10.இண விை்ைொல் 29 வயது முடிந்து முே்ேது வயது 

வரும்தேொழுது ALP ஆயில்யம் 2ம் ேொ ம் வரும் தேொழுது 

கை்டிே்ேொக திருமைம் நைக்கும் என்று கூறிபனன். 

11.ALP லக்ன புள்ளி விருசச்ிக ்தில் சந்திரன் 

இருே்ே ொல் பூரவ்ீக தசொ த்ு சை்ை சிக்கலில் உள்ளது 

என்பைன். 

12.நைே்பு திணச பகது திணசயில் பகது பு ்தி பகது 

இருே்ேது மிருகசீரிஷம் சொரம் வொங்கி இருக்கிைது. 

13. ொ கர ்பிைந்  நைச் ்திரம் அனுஷம் மிருகசீரிஷம் 

நைச் ்திர ்தில் இருே்ே ொல்,16வது நைச் த்ிரமொக 

வருவ ொல், 
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14.லக்ன ்திை்கு 8ம் வீடு விருசச்ிகம் விருசச்ிக ்திை்கு 

8ம் வீடு மிதுன ்தில் தசவ்வொய் இருே்ே ொல் 8க்கு 8 ஒரு 

ரகசியம் தசொல்கிைது. 

15. ALP 12-ல் திணச பு ்தி இருே்ே ொல் ர ்  உைவில் 

பிரிவிணனபயொ (or) சபகொ ர கரு த்ு பவறுேொடு 

கை்டிே்ேொக இருக்கும் என்பைன். ஆமொம் என்ைொர.்  

16.அே்ேொவும் மகனும் பேசச்ுவொர ்்ண  கிணையொது 

என்று கூறினொர.் 

17.அ ை்கு ேதில் 5-7 -20 மு ல் பிரிவிணன 

ஆரம்பி ்திருக்கும்,ஆமொம் இரை்டு மொ மொக 

பேசச்ுவொர ்்ண  இல்ணல. 

18.2,5,8,11  இந்  இை ்தில் இவருணைய ஐந் ொம் ேொவம் 

ஊழ்விணன கரம்ொணவ அனுேவிக்கிைொர.் 4-12-20 

வணரயிலும் அே்ேொவும், மகனும் சை்று விலகி இருே்ேது 

மிகவும் சிைே்பு என்று கூறி அனுே்பிபனன் 

ALP Astrologer 

முத்துகிருஷ்ணன் 

புதுக்தகொடட்ட 

9751968103 
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ஓம் நதமொ நொரொயணொய நம :      

 சரவ்ம் கிருஷ்ணொர்ப்பணம்! 

 

 ொ கம் ேொரக்்கே்ேை்ை நொள்:06-09-2020  

 ொ கரின் வயது: 25 வருைம் ,11 மொ ம், 17 நொள் 

லக்னம்: ரிஷேம்,  

லக்னம் புள்ளி :பரொகிைி ,  

பரொகிைி நைச் ்திரம் லக்ன ்திை்கு 11-ல். 

 

ALP லக்னம்: சிம்மம், லக்னம் புள்ளி: மகம் 1ஆம் 

ேொ  ்தில் (08.09.2019 - 08.09.2020) சூரியன் கன்னி 

வீை்டில்,உ த்ிரம் 2 .பு ன்  னது கன்னி வீை்டிபலபய 

சி ்திணர 2(தசவ்) 

ALP க்கு 7ல் சனி பகள்வி: ொ கரின் திருமை கொலம் 

குறி த்ு, 
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பநரிணையொக,திருமைம் குறி த்ு பகள்வி பகை்ை னொல்,  

திருமைம் கொலம்  ஆரொயே்ேை்ைது. 

 ொ கரின் நைே்பு திசொ பு ன் திணச 28.02.2016-19.2.2033 

வணர நைே்பு பு ்தி: சுக்கிர பு ்தி  16 .07.2019 - 15.5 .2022 

வணர சுக்கிரன் -ரொகுவின் சுவொதி 3 நைச் ்திர சொர ்தில் 

திருமண கொலம் எப்தபொது என பொர்ப்பது? 

அைச்ய லக்கனம் அல்லது அ ை்கு 7ம் ேொவகம்.த ன்ம 

லக்னம் அ ை்கு 7ம் ேொவக ்ண  நவொம்ச லக்னம் 

எே்தேொழுது த ொடுகிைப ொ அே்தேொழுது  ொன் 

திருமைம் நணைதேறும். 

ALP லக்ன புள்ளியொன மகம் 1 ,நவொம்ச ்தில் பமஷம் 

வீை்டில் அணமவ ொல்,இந்  கொலம் முடியும் வணர 

திருமைம் நணைதேைொது.மகம்-2 ரிஷே வீை்டில், 

அ ொவது த ன்ம லக்ன ்ண  த ொடும் கொலமொன 18- 10 

-2020 மு ல் 28 -11- 2021க்குள் திருமைம் நணைதேறும். 

பு ன் திணச - சுக்கிர பு ்தி -ரொகு அந் ரம் கொலம் - 20. 7 

.2020 - 23. 12 .2020. லக்ன ்திை்கு 7ம் ேொவம் புள்ளி 

குருவின் வீை்டில், மூலம் பகது நைச் த்ிர ்தில் 

அணமவ ொல் -பகது சூைச்ம கொலம் தேொருந்தி வருமொ 

என ேொரக்்கே்ேைை்து.  

19.10.2020 - 28.10.2020 .துல்லியமொக கைிக்கும் தேொருைட்ு 

ALPக்கு 7ல் உள்ள சனி அதி சூைச்ம கொலமொக கைக்கில் 

தகொள்ளே்ேை்ைது.  

25.10.2020 to 27.10.2020 இருே்ே ொல் 26.10.20திருமைம் 

அன்று உறுதியொக நணைதேறும் எனக் கூைே்ேைை்து. 
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 ொ கரின்  ந்ண  என்னுைன் ேைிபுரிேவர.்அவர ்

திருமை நொணள முடிவு தசய்துவிைட்ு , என்ணன 

பசொதிக்க வந்  விஷயம் பிைகு  ொன் த ரிந் து. யொம் 

குறி ்  அப  ப தியில்  அவரக்ள் முகூர ்் ம் 

குறி ்திருந் னர.் 

அைச்ய லக்ன ே ் தி நமக்கு தகொடு ்  அருளொளர ்

ஐயொ, திரு.பபொதுவுடடமூரத்்தி அவரக்ளுக்கும், 

அவ்வே்பேொது எழும் சந்ப கங்களுக்கு 

த ள்ள த் ளிவொக விளக்கம்  ரும்  

சொந்திததவி ரொதேஷ்குமொர் அம்ணமயொருக்கும் 

மொனசீக நன்றி த ரிவி த்ுக் தகொை்பைன். இண  

கைிக்க மிகக்குறுகிய கொலம் எடு த்ுக்தகொை்டு 10 

நிமிை ்தில் ேதில் அளி ் பேொது நை்ேர ் வியந்து 

பேொனொர.் 

எம்ணம ேை்றி: அடிபயன் த ொழில்முணை ப ொதிைன் 

அல்ல.இரை்டு மொ  கொலமொக  ொன் ப ொதிைம் ேடி த்ு 

வருகிபைன். youtubeல் எப சண்சயொக அைச்ய லக்ன 

ே ் தி onlineAstro TVயில் ஐயொ, திரு. பபொதுவுடட 

மூரத்்தி அவரக்ளின் நிகழ்வில் ேொர ்்  பிைகு ொன் 

அதில் ஆரவ்ம் ஏை்ேைட்ு தமொணேல் தமன்தேொருள் 

வொங்கி (இரை்டு வொரம் ொன் ஆகிைது) எனது திருமை 

கொலம் கைி த்ு ேொர ்்ப ன். 

மிக சரியொக தேொருந்தி வந் து, பநரம் சரி தசய்யும் 

முணையும் மிக எளிணமயொக இருந் து.ப ொதிைம் 

கை்ேவரக்ளுக்கு மிக எளிணமயொக, மிக துல்லியமொக 
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கொலம் கைி த்ு  ரும் வணகயில் தமன்தேொருணள 

உருவொக்கி தகொடு த்ுள்ளொர.் ஐயொ அவரக்ள். 

உலகம் முழுணமக்கும் மிக எளிய முணை அைச்ய லக்ன 

ே ் தி முணை என்ைொல் மிணகயல்ல.வொழும் கொல த்ு 

ப ொதிை மகொனொபவ ஐயொ  திரு.பபொதுவுடடமூரத்்தி 

அவரக்ள் எமக்கு த ரிகிைொர.்  ஐயொ  அவருக்கும்,  

சபகொ ரி  சொந்திததவி ரொதேஷ்குமொர் அவரக்ளுக்கும் 

என்னுணைய தநஞ்சொரந்்  நன்றிகள். 

நன்றி.......... வைக்கம். 

 

இவண் 

M.இரவிசச்ந்திரன். 

தவலூர், 

பணிபுரிந்து வரும் இடம்: கள்ளக்குறிசச்ி. 
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  ொ கர ் பிைந்  ப தி 

21.12.1963, 

 பநரம் 7.00 am, 

 திரு ் ே்ேை்ை பநரம்,   

 ஊர ்தசன்ணன.  

 ொ கர ் என்ணன த ொைரப்ு 

தகொை்ை சமயம் ALP புள்ளி 

மிதுனம் மிருகசீரிஷ 

நைச் ்திர ்தில் . மிருகசீரிஷ 

நைச் ்திர அதிேதி தசவ்வொய் 

பகொசச்ொர ்தில்( மிதுன 

alpக்கு ஆைொம் 

இை ்திை்குறியவன் 10இல்)   

மீன ்தில் .. பிைே்பு 

 ொ க ்தில் குருவுைன் ..alp 

க்கு 10 ஆம் ேொவ ்தில் ..த ொழிலில் கைன் இழே்பு என்று 

தசொன்பனன் பகொசச்ரம் சரியொக வந் து . அவர ்அண  

ஒே்புக்தகொை்ைொர ்.  ொ கர ் னுசு லக்னம் லக்ன புள்ளி 

மூல நைச் ்திரம் 4ஆம் ேொ ம்  

பிைக்கும்பேொப  விதி  ொ கர ்  ன் ஊழ்விணன 

பநொக்கிய ேயை ்திை்கொக லக்ன ்தில் இருந்து d9 

எை்ைொம் ேொவ ்தில் அ ொவது கைக ்தில்  அனுேவம் 

ஏை்ேைட்ு ேொவக்கைணன பேொக்க பிைந்துஉள்ளொர ்

என்ேது ஊரஜ்ி ம் ஆகிைது .சுய கரம்ொணவ 

பிரதிேலிக்கிைது. 

பமலும் கைகம் கொல புருஷ லக்ன ்திை்கு 4ஆம் ேொவம் 

நிலம் சம்மந் ே்ேை்ை விஷயங்களில் கஷ்ைங்கணள 
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அனுேவி த்ு  ன் கைணன கழிக்க இந்  பிைவி 

எடு த்ுள்ளொர ் என்ேது லக்ன புள்ளி த ளிவொக ேணை 

சொை்றுகிைது.மை்ை ேொவங்கணள ேை்றியும் கொல 

ஓை்ைங்கணள ேை்றி விரிவொக  அலசுபவொம் . 

லக்னொதிேதி குரு 4இல் மீன இரொசி உ ்திரை்ைொதி 

நைச் ்திர ்தில் 4ஆம் ேொ ம் ., சனி மகரம் அவிை்ை 

நைச் ்திரம் 1ஆம் ேொ ம் ., தசவ்வொய் லக்ன ்தில் – 

 னுசு பூரொைம் 2இல் ., பு ன் லக்ன ்தில் –  னுசு பூரொைம் 

4ஆம் ேொ ம் ., பகது லக்ன ்தில்-  னுசு  பூரொைம் 2இல்., 

சூரியன் லக்ன ்தில் –  னுசு மூலம் 2இல் ., சுக்ரன் 2இல் 

மகரம் உ ்திரொைம் 2 இல் . , சந்திரன் 3 இல் -கும்ேம் 

அவிை்ைம் 3 இல் . 

தந்டத மரணம்  

 ொ கர ்   ந்ண ணய இழக்கிைொர.் Alp புள்ளி ச ய 

நக்ஷ ்திரம் 1ஆம் ேொ ம் புள்ளி  னுசுவகி பிைந்  

லக்ன ்ண  கொைட்ுகிைது. கும்ே ரொசிக்கு ஒன்ே ொம் 

அதிேதி சுக்ரன் சூரியன் சொர ்தில்  மகர ்திை்க்கு 8ஆம் 

இை ்திை்கு உரியவன் சொரம் அந்  சூரியன் 

சுக்கிரனுக்கு 12இல் பகதுவுைன் இரொகு விை்கு 

சே் ம ்தில் . பமலும் சுக்ரன் சனியுைன் லக்னொதிேதி 

ALPக்கு விரயதில் .   

படிப்பு  

அவர ்ச ய நைச் ்திர புள்ளி தசன்ை பேொது அவருணைய 

அே்ேொ இைந் வுைன் accounts ச ய நைச் ்திர அதிேதி 

இரொகு மிதுனதில் 2இல் குரு. தேொருளியல் சொரந்்  

கல்விணய   ொ கரொல்  கை்க முடிந் து. 



28 
 

தவடல 

Alp பூரை்ைொதி மூன்ைொம் ேொ ம். 

Alp புள்ளி (கும்ேம்) 7ஆம் இைதிை்குறியவன் சூரியன் 

11இல் 10ம்  அதிேதி தசவ்வொய் உைன் பசரக்்ணக குரு 

வின் வீைொன  னுசுல்  ொ கருக்கு அரசு பவணல 

கிணைக்கிைது.  

திருமணம்  

அப  வருைம்   alp புள்ளி பூரை்ைொதி 3 ( d9 மிதுனம்) ஆவது 

ேொ ம் ( கும்ேம்) 7ஆம் இைதிை்குறியவன் சூரியன் 11 இல் 

நைச் ்திர அதிேதி குரு 2 இல்   ொ கருக்கு திடீர ்

திருமைம் ஆகிைது   .  

குழந்ண கள் 

முதல் குழந்டத 

Alp புள்ளி பூரை்ைொதி 4ஆம் ேொ ம் மீன ்தில் d9 

கைக ்தில் மு ல் தேை்  குழந்ண   னனம் .  

இரண்டொம் குழந்டத  

Alp புள்ளி உ ்திரை்ைொதி 4 ஆம் ேொ ம் மீன ்தில்  ., இப  

நைச் ்திர ேொ  ்தில் குரு d9 புள்ளி விருசச்க ்தில் ஆை் 

குழந்ண   னனம்.  

பதொழில் 

Alp புள்ளி பரவதி நைச்த்ிர ்தில் 4ஆம் ேொ ம் d9 

மீன ்தில் part time இல் த ொழில்  ஆரம்பிக்கிைொர.் பரவதி 

நைச் ்திரம் அதிேதி பு ன் மீன ்திலிரிந்து 10 ஆம் இைம் 

 னுசுவில்  
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Alp மீன ்திலிருந்து. 

Alpக்கு  4 ஆம் இைதிை்குரியவன்  பு ன் 10 இல் கை்டிை 

த ொழில் . 

Partnership 

Alp மீனம் 7 ஆம்  அதிேதி பு ன்  மணனவி partner  ., 7 க்கு 

3 ஆம் அதிேதி தசவ்வொய் மணனவி யின் சபகொ ரன் 

partner . 

பமஷ ்தில்  அசுவனி நைச் ்திரம் 4 ஆம் ேொ ம்  d9 புள்ளி 

கைகம். பகது  னுசுரொசியில் .  ொ கர ் பவணலணய 

ரொஜினொமொ தசய்து .த ொழிலில் முழு பநரமொக 

இணை த்ு தகொள்கிைொர ்.  

பதொழிலில் பிரசச்ிடன  

Alp புள்ளி கிரு ்திணக நைச் ்திரம் 2 ஆம் ேொ  ்தில் 

ரிஷே ்தில் வரும் சமயம். கிரு ்திணக நைச் ்திர 

அதிேதி சூரியன் ரிஷே ்தில் இருந்து 8ஆம் இைமொன 

 னுசுரொசியில்  IT RAID நைந்ப றியது . இந்  நிகழ்வு 

இந்   ொ கரின் த ொழில் சரிவுக்கு மிக முக்கிய 

கொரைம்  ரிஷே ்தில் கிரு ்திணக நைச் ்திர ேொ ங்கள்  

கைணன தேருக்கி இருந் து . 

பமலும் பரொகிைி நைச் ்திர அதிேதி சந்திரன்  10 இல் 

சந்திரன் நின்ை சொரநொ ன் 8 இலும் கைபனொடு த ொழில் 

தசன்று தகொை்டிருந் து . ரிஷே ்தில் மிருகசீரிஷ 

நைச் ்திர ்தில்  alp தசன்ை சமயம் த ொழிலில் மிக 

தேரிய நஷ்ைம் . மிருகசீரிஷ நைச் ்திர சொரொ நொ ன் 

தசவ்வொய் ரிஷேதிை்கு 8 இல்  னுசு ரொசியில்.பமலும் 
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ரிஷே ்தில் alp புள்ளி தசல்லும் சமயம் 2ஆம் அதிேதி 

பு ன்  ரிஷேதிை்கு 8 இல் இருே்ேது தேொருளொ ொர 

விஷய ்தில் மிகே்தேரிய சவொணல த ொழில்  

சந்தி ் து.  

 ை்சமயம் மிருகசீரிஷ் நைச் ்திரம் 3 ஆம் ேொ  ்தில் alp 

தசன்று தகொை்டிருக்கிைது .  

C K Sathyanarayanan 

Chennai. 

9940042415    
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அடச்ய லக்ன பத்ததி தேொதிட பமன்பபொருளின் 

சி ப்புகள்: 

இந்திய ப ொதிை வரலொை்றில் 

மைட்ுமல்ல, உலக ப ொதிை 

வரலொை்றிபலபய மு ல் 

முணையொக இரை்டு 

ப திகணள உள்ளடீு தசய்து 

சரிேொர ்த்ு ேலன் கொணும் 

ஒரு அை்பு மொன ப ொதிை 

தமன்தேொருணளஉருவொக்கி 

அறிமுகே்ேடு ்திய தேருணம 

அைச்யலக்ன ே ் தி ப ொதிை 

முணைணய உருவொக்கிய 

திரு.சி. தேொதுவுணைமூர ்்தி 

சொர ் அவரக்ணளபய சொரும் 

உலகில் பவறு எந்  ப ொதிை 

தமன்தேொருளிலும் இந்  அணமே்பு இல்ணல. அைச்ய 

லக்ன ே ் தியின் ப ொதிை முணையில் நொம் நைந்  

விஷயங்கணள எந் ளவுக்கு சரிேொரக்ிபைொபமொ 

அந் ளவுக்கு இனி நைக்க பேொகும் விஷயங்கள நொம் 

துல்லியமொக ப தி மொ ங்களுைன் கூை முடியும்.  

கைந் கொல ்ண  பேொய் ேொரக்்கக்கூடிய ஒரு 

அை்பு மொன தமன்தேொருணள உருவொக்கி உள்ளொர.் 

பிைந்  ப திணய பேொைட்ு பநர ்ண  ேதிவு 

தசய் ொல் நமது பிைே்பு  ொ கம் வந்து விடும். அ ன் 

கீபழ உள்ள மை்தைொரு Transit/Eventல் கைந் கொல ்தில் 

நைந்  நிகழ்வுகளின் ப திணய ேதிவு தசய் ொல், 
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உ ொரைமொக 2020-ல் நொன் இருக்கிபைன். சில 

வருைங்கள் பின்னொல் பேொய், 2012ல் பேொய் 

ேொரே் ை்கும், 2032 ல் பேொய் ேொரே் ை்கும் இந்  முணை 

எளிணமயொக ேயன்ேடும். 

இந்  கிரகங்கள் சம்ேந் ே்ேடும்பேொது, இந்  

நிகழ்வுகள் நைக்கும் என்ேண  ஆய்வு தசய்ய 

எளிணமயொக இருக்கும். 

           

பமன்பபொருள் உபதயொகிக்கும் முட கள்: 

அைச்ய லக்ன ே ் தியின் தமொணேல் சொே்ை்பவர ்எே்ேடி 

உேபயொகிக்கலொம் என்ேண  ேொரே்்பேொம்.மு ல்ல ALP 

சொே்ை்பவர ்ல மு ல் ேக்க ்தில் என்தனன்ன இருக்கு  

  ொ கம்  

 ேஞ்சொங்கம் 

 உருவொக்கியவர ் திரு. தேொதுவுணை மூர ்்தி 

ஐயொவின் குறிே்புகள் இருக்கு  

*பிரசன்னம் அே்ேடிங்கை ஒரு விஷயம் இருக்கு 

இதில் 120 க்குள், ஒரு நம்ேணர பேொை்ைொல் அந்  

நம்ேருக்கு உை்ைொன அைச்ய லக்கனம் வந்துவிடும் 

அந்  அைச்ய லக்கின ்ண  ணவ த்ு ேலன் கூறினொல் 

அவரக்ள் எ ை்கொக வந்திருக்கிைொரக்ள் என்ேண  

த ரிந்து தகொள்ளலொம் 

*திருமை தேொரு ் ம் ேொரக்்க ஆை், தேை் 

இருவரின் பிைந்  விேரங்கணள ேதிவு தசய் ொல் 

எ ் ணன ச வீ  % தேொரு ் ம் இருக்கும், என்ேதும் ALP 
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தேொரு ் ம் உை்ைொ என்ேண  அறியலொம்*Preferences ல் 

நம்முணைய தமொழிகணள ப ரவ்ு தசய்து 

தகொள்ளலொம்.த ொழில்முணை ப ொதிைரக்ளொக 

இருக்கும்தேொழுது ப ொதிைரக்ள் தேயர ் அே்ேடின்னு 

இருக்கும் இை ்தில நம்முணைய தேயணர 

ேதிவுதசய்யவும். 

அடு த்ு அயனொம்சம் லகரி &.சி ்ர ேக்்ஷசம். ப ரந்்து 

எடு த்ுக்தகொள்ளவும் அடு ் து தமொழி. 5 தமொழிகள் 

இருக்கு ஆங்கிலம், மணலயொளம், கன்னைம், இந்தி, 

 மிழ் எந்  தமொழிணய ேயன்ேடு த்ுபைொபமொ அண  

ப ரந்்த டு த்ு தகொள்ளலொம்.அடு  ்து இைம். இண  

எல்லொம் தகொடு த்ு சரி தகொடுப ொம்னொ எந்  

தமொழியில் ேொரக்்க பேொகிபைொம் என்ேது ப ரவ்ொகிடும். 

 ொ கம் இருக்கு இந்   ொ க ்தில் யொணரே்ேை்றி 

ேொரக்ிபைொபமொ அவருணைய தேயணர தகொடுக்கலொம். 

உ ொரை ்திை்கு ஒரு தேயர ் குடு த்ுைட்ு, பிைந்  

ப தி, பிைந்  பநரம் தகொடு த்ுைட்ு, ேக்க ்தில் உள்ள 

குறியீைல் 24 மைிஇருக்கு,  இண  அழு ்தினொல், 

முை்ேகல் (AM) பிை்ேகல் (PM)என்ேண  தகொடுக்கவும், 

பிைந்  ஊர ் எது என்ேண  தகொடுக்கவும்,அந்  ஊர ்

இல்லனொ நமக்கு அந்  ஊர ்  Longitude, Lattitude 

தகொடு த்ு எந்  ஊர,் எந்  மொவை்ைம், எந்  நொடு, 

என்ேண  தகொடுக்க பவை்டும்.அப ொை பநர வி ்தியொச 

கொலம் தகொடு த்ு ப ரவ்ு தகொடுக்க பவை்டும். கீபழ 

ஆைொ ,தேை்ைொன்னு ேதிவு தசய்யவும்.  

ப ரவ்ு தகொடு ்ப ொம்னொ  ொ கம் திைக்கே்ேடும். 

மு ல்ல பிைே்பு குறிே்புகள்,கொலம் அதிகொணல3 மைி 
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34நிமிைம்  PM-னுதகொடு ்திருந் ொ அதில் 15.34 

வந்திருக்கும்.அைச்ய லக்கன ்தில் கைந்  கொல 

நிகழ்வுகள் என்னஅே்ேடிங்கைது பேொைட்ு நொம சரி 

ேொரக்்கலொம். 

நிணைய பேருக்கு திருமை நொள் எே்ேடி ேொரே்்ேது 

என்று த ரியவில்ணல .அண  ேொரே்்பேொம். இந்  

 ொ க த்ுக்கு திருமை நொள் தகொடு த்ு transit event ஐ 

த ொை்ைொல் நமக்கு ஒரு ேக்கம் வரும்.மு ல்ல 

வருஷ ்ண  தகொடுக்கணும், மொ ம் தகொடுக்கணும், 

அடு த்ு நொள் தகொடு ்து ப ரவ்ு தசய் ொல் ஒரு ேக்கம் 

உருவொகும். Transit event ல நமது கைந் கொல ்தில் நைந்  

நிகழ்வுகளின் ப திகணள ேதிவு தசய் ொல் அன்ணைய 

நொளில் அைச்ய லக்னம் என்ன அ ன் நைச் ்திர புள்ளி 

என்ன என்ேண யும் அன்ணைய நொளின் அைச்ய 

ரொசியின்  சொபு ்திகளும், 

 பகொைச்ொர, கிரகநிணலகணளயும்  

த ரிந்துதகொள்ளலொம் அண  ணவ த்ு அந்  

நிகழ்வுகளுக்கொன கொரைம் சரியொன ொ என்ேண  

ஆய்வு தசய்துவிை்ைொல் இனி நைக்கே் பேொகும் 

நிகழ்வுகணளயும் நொம் துல்லியமொக இந்  நொளில் 

நைக்கும், நைக்கொது என்ேண  அறுதியிைட்ு 

கூறிவிைலொம். உ ொரைமொக:  ALP லக்கனம் பரவதி 

நைச் ்திரம் 2ம் ேொ ம்.பரவதி நைச் த்ிரம் இரை்ைொவது 

ேொ ம் நவொம்ச ்தில் எங்கு வந்திருக்கும் என்ேண  

கவனிக்க பவை்டும் .பு னுணைய நைச் ்திரம்  னுசில் 

இருந்து ஆரம்பிக்கும் அ னொல் பரவதி 1ம் ேொ ம். 

மகர ்தில் 2ம் ேொ ம் ஆனொல் த ரியொ வங்க இந்  
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தசயலியில் கீழ வந் ொல்  ொ கருணைய நவொம்சம் கீபழ 

வரும்.இந்  நவொம்ச ்தில் அைச்ய லக்கன புள்ளி 

மகர ்தில் கொை்பிக்கும் .மகரம் த ன்ம லக்ன ்ண  

த ொைட்ுச ் தசல்வ ொல் இந்  பநர ்தில் திருமைம் 

நைந்திருக்கும். 

இந்   இை ்தில் நொம் தகொடு ்திருக்கும் பிைந்  

ப தியின் அருகில் உள்ள மைி, நிமிஷ ்தில் 3.25க்கு 

பரவதி 1-ம் ேொ ம். வருகிைது அண  3 நிமிைம் கூை்டி 

அ ொவது 3.28க்கு பரவதி 2ம் ேொ ம் திருமை பநரம் 

.இவ்வொறு ஒரு சில நிகழ்வுகணள ேதிவு தசய்து பிைந்  

பநர ்ண  சரி தசய்ய பவை்டும் பின்பு now-

னுதகொடு ் ொ இே்ே உள்ள  அைச்ய லக்னபுள்ளி 

நொள்கள் வரும். 

 அடுத்து 

ரொசி கை்ைம் நமது பிைே்பு  ொ க கை்ை ்தில் நிைம் 

மொறியிருக்கும் கை்ைங்கள் திதி சூன்யம் தேறும் 

ரொசிகள் என்றும் , + குறியீடு பயொகி, #குறியிடு 

அவபயொகி, ( ) க்குள் இருக்கும் கிரகங்கள் வக்ரம் , 

*அஸ் ங்கம்,= சமேலம், என்ேண  எளி ொக அறியலொம் 

கை்ை ்திை்கு கீழ் ALP எந்  புள்ளியில் தசல்லுது. 

என்ேண  405 நொள், 45 நொள், 5 நொள்,13 மைிபநரம் 1 மைி 

29 நிமிைம் 10 நிமிைம் வணர ALP -ல தகொடு ்திருக்கு. 

 அடு த்ு ஓணர 

 அடு த்ு  சொ,பு ்தி அந் ர, சூைச்ும கிரகங்கள்  

இருக்கும்  

 நைச் ்திர ்திை்குரிய ேொ சொரங்கள், 
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 அடு த்ு நவொம்ச மை்ைலம் இருக்கு. 

குை்ைலினிக்கு 

 

 அடுத்து  

 ேஞ்சொங்கம் இருக்கு 

அதில் பிைந்  நொளின் விேரங்கள் அ ொவது பிைந்  

கிழணம, திதி,நைச் ்திரம்,  நொமபயொகம், கரைம், நொம 

எழு த்ுக்கள்  வரும்.ரொகுகொலம் ,எமகை்ைம் ,குளிணக 

இது எல்லொபம வரும்.கீபழ  உ யொதி நொழிணக , 

அயனொம்சம் ,சூரிய உ யம் , சூரிய அஸ் மனம்,  

அடு த்ு 

 AB -அைச்ய ேொவகம். அைச்ய ேொவக ்ண  எே்ேடி 

ேயன்ேடு த்ுவது என்ேண  அடு ்  அைச்ய லக்ன 

ே ் தி ேொகம் 4 ல் அறியலொம். 

 

 அடுத்து 

திடச 

 அதில் ஒவ்தவொரு உை்பிரிவொக  சொ, பு ்தி,அந் ரம், 

சூைச்ுமம், அதி சூைச்ுமம் என 5 பிரிவுகளொக பிரி த்ு 

எந்  ப தியில் த ொைங்கி, எந்  ப தியில் எ ் ணன 

மைிக்கு முடியும் என்ேது வணர அறியலொம் 

அடு த்ு பகொசச்ொரம் பிைந்   ொ க ்தில் உள்ள 

அணமே்புகள் கை்ை ்தில் கருே்பு நிை ்தில் 

இருக்கு.அதில் குறிக்கே்ேைட்ுள்ள சிவே்பு குறியீடுகள் 

பகொசச்ொர கிரக நிணலகணள குறிக்கும் ஒவ்தவொரு 

கிரகங்களுக்கும் ஒரு குறியீடு உை்டு.  சூரியன்,  
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பு ன் ,  குறியீடு பகது ,  குறியீடு குரு ,  சனிஸ்வரன் 

குறியீடு  குறியீடு தசவ்வொய்  அன்ணைய பகொசச்ொர 

சந்திரன்   சுக்ரன், ரொகு, கீபழ எந் ந்  கிரகங்கள் 

எந்  நைச் ்திர த்ுல இருக்கு. பநை்ைல், பகொைச்ொரம் என 

இரை்டு பிரிவொக இருக்கும். எதிரக்ொல ்தில் வரக்கூடிய 

ேலன்கணளயும் ேொரக்்கலொம். 10 வருை ்திை்கு 

முன்னொடி எே்ேடி இருந்ப ொம்- கிைண யும் நொம் 

ேொரக்்கலொம். கொல ்ண  பேொைட்ு சரியொன நிகழ்வில் 

தேொருந்து ொ? அே்ேடிகிைண யும் ேொரக்்கலொம்.. 

ேஞ்சொங்கம் இன்ணைய ப தியில் எே்ேடி இருக்கும் 

நொணளக்கு எே்ேடி இருக்கும்னு ேொரக்்கொலொம். அதில் 

அன்ணைய நொளின் விேரங்கள் அ ொவது கிழணம, திதி, 

நைச் ்திரம்,  நொமபயொகம், கரைம், நொம எழு ்துக்கள்  

வரும். ரொகு கொலம் ,எமகை்ைம் ,குளிணக இது எல்லொபம 

வரும்.கீபழ  உ யொதி நொழிணக , அயனொம்சம் ,சூரிய 

உ யம் , சூரிய அஸ் மனம், ஓணர உள்பிரிவு, 

ேஞ்சேை்சிகொலம் பேொன்ை விேரங்கள் இருக்கும். 

அடு த்ு  *youtube Videos இருக்கு, *Trainning Videos 

 இருக்கு, அதில் 101 நிகழ்வில்வில் அைச்ய லக்ன 

ே ் தி அடிே்ேணை வகுே்புக்கொன ேயிை்சி ேொைங்கள் 

உை்டு. 

அைச்ய லக்ன ே ் தி ப ொதிை முணை மைட்ும் அல்ல, 

தமன்தேொருளும் அள்ள, அள்ள, குணையொ  அைச்ய 

ேொ ்திரபம! 

இந்  அரிய ப ொதிை தேொக்கிஷ ்ண  இந்  

உலகிை்கு அறிமுகே்ேடு ்திய வொக்கு பயொகி 
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திரு.தேொதுவுணைமூர ்்தி சொர ் அவரக்ளுக்கு 

என்தைன்றும் நன்றியுைன் 

ALP Astrologer 

R.சொந்திததவி ரொதேஷ்குமொர் 

7010074415 - 9786556156 

(அைச்ய லக்ன ே ் தி ப ொதிைர ்என்ேதில் 

தேருணம தகொள்கிபைன்) 
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 Vijaya publications coimbatore - 0422 2385614 

 pulam publications chennai – 9840603499 

 Centaram Books - Nagercoil - 8870364620 

 Jayam Book Centre - Madurai - 9894658036 

 Jayasree Book Centre - Kumbakonam – 9952882002 

 Odyssey - Adyar - 044-24402264 / 65 

 Odyssey - Thiruvanmiyur - 044-42037799 

 Odyssey - Coimbature - 0422-2255199, 2255299 

 Mary Martin Book Centre - Coimbature – 7598907381 

 Vijaya Pathippagam - Coimbature – 7373787063 

 Amutham Bookshop - Mettupalayam – 9486411900 

 Paalam Bookshop - Salem – 9894784387 

 Vallalar Bookshop - Salem – 9080498756 

 Vallalar Bookshop - Erode – 7010047966 

 New Booklands - T.Nagar - 044-28156006 

  Wecan Books - T.Nagar – 8778696612 

 Panuval Bookshop - Thiruvanmiyur – 9789009666 

 Discovery Book Palace - K.K.Nagar – 8754506060 

 Noolangadi – 9262037307 

 Giri Trading Bookshops (BOOK SHOP ALL) 

 

Available in websites: 

marinabooks.com | udumalai.com | discoverybookpalace.com 

panuval.com | Commonfolks.in | wecanshopping.com 
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அன்தப சிவம், அன்தப ஆனந்தம், 

அன்தப வொழ்க்டக, 

 எல்லொ உயிரக்ளும் இன்புை்று வொழ்க. 

அைச்ய லக்ன ே ் தி ப ொதிை முணையில் அைச்ய ரொசி 

என்ை இரை்ைொவது நூல் தவளிவந்துள்ளது. 

இந்  அைச்ய லக்ன ே ் தியில் லக்கனம்  வளரக்கூடிய 

 ன்ணமகளும், ரொசி வளரந்்து அ னுணைய ேலன்கள் 

எே்ேடி இருக்கும் என்ை  ன்ணமகளும் இரை்ைொவது 

பு ் க ்தில் தவளியிைட்ுள்பளன். 

அைச்ய லக்ன ே ் தியில் ஒருவருக்கு எே்ேடி ேலன் 

ேொரக்்கே்ேடுகிைது? 
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லக்னம் பமஷ லக்னம், அவருணைய 30 வயதில் மிதுன 

லக்னம்,மிதுன லக்ன ்திை்கு  சொபு ்தி ேொரக்்கணும். 

இன்ணைக்கு நைக்கக்கூடிய  சொநொ ன் ,பு ்தி நொ ன் 

எங்கிருந்து இயக்குகிைொர ் என்ேண  ேொரக்்கணும். 

இது ொன் நம்முணைய அைச்ய லக்ன ே ் தி 

ேொரக்்கே்ேடுவது. 

இண  ணவ ்ப   ொ க ்ண  ஆய்வு தசய்யலொம். 

உ ொரைமொக, மிதுன லக்ன ்திை்கு ரொகு திணச 

நைக்கிைது. பிைந்  கன்னி ரொசி. இன்ணைக்கு துலொம் 

ரொசியில் அைச்ய ரொசி இயங்குகிைது. 

ரொகு திணச அைச்ய லக்ன ்திை்கு 5ம் வீைண்ை 

இயக்குகிைது. ஆனொல் இந்  ரொகு ேகவொன் 

,உ ொரைமொக அைச்ய லக்கின ்திை்கு 11ல் நிை்கிைது. 

அவர ் எதிரே்ொர ்்  பயொகங்கள், எதிரே்ொர ்்  

விஷயங்கள் எல்லொபம தேரிய பிரம்மொை்ை ்ண  

தகொடு ்திருக்கும். 

மிதுன லக்ன ்திருந்து 5ம் இை ்ண  சுவொதி 

நைச் ்திர ்தில் இருந்து ரொகு  ணச இயக்குகிைது.  ணச 

நொ ன் ரொகு 11-ல் இயக்குைொர.் பகொடி பகொடியொன 

தசல்வம் பகொடி பகொடியொன பிரம்மொை்ை ்ண  

தகொடுக்கக்கூடிய கொலமொக இது அணமகிைது. 

30 வயதிை்குள்பளபய இந்   ொ கருக்கு தேரிய 

பகொடிஸ்வரன் ஆகும் வொய்ே்பு உள்ளது. 

குருதிணச வரக்கூடிய கொலகை்ை த்ில் மு ல் மூன்று 

ேொ ங்கள் விசொகம்1, விசொகம்2, விசொகம்3, 

தசல்லக்கூடிய கொலகை்ை ்தில் 
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3,6க்குணையவன் ரொசியிலிருந்து லக்கனம் கைக 

லக்கனம், ஆக மொறுகிைது. கைக லக்கின ்திை்கு  6ம் 

வீை்டில் குருேகவொன் நை த்ுவொர.் 

குருேகவொன் கைக லக்கின ்திை்கு 9ம் வீை்டிலிருந்து 

நை த்ுவொர.்இ னொல் 

எதிரே்ொரொ  பயொகம் உை்ைொகும்.நொணலந்து 

கை்டிைங்கள் கை்டி தேரிய பகொடீஸ்வரனொக வொழ்வொர.் 

பமஷ லக்னம் த ன்ம லக்னம் ,ALP லக்ன ்திை்கு 12ல் 

குரு. அ னொல் பயொக ்ண  தசய்யொது. 

கைக லக்ன ்தில் 9ம் இை ்தில் இருந்து குரு,  சொநொ ன் 

பயொக ்ண  தகொடுே்ேொர ்என்ேது  ொன் அைச்ய லக்ன 

ே ் தியில் என்னுணைய ஆய்வு. 

ஒவ்தவொரு கொலமும் மொை மொை, வயது மொை மொை 

,அவரக்ளுணைய வொழ்க்ணக ஒரு மொை்ை ்ண  

தகொடுக்கும். 

வயது மொை்ைம் தகொடுக்கும்பேொது அைச்ய லக்னம் 

அ ை்கு  குந் ொரப்ேொல் ேலணன தகொடுக்கும். 

 20 வயதில் சுக்கிர திணச வருவ ை்கும்,  

 60 வயதில் சுக்கிர திணச வருவ ை்கும்,  

 80 வயதில் சுக்கிர திணச வருவ ை்கும் பயொகம் 

உை்டு. 

ஒருவருக்கு 40 வயதில் சுக்கிர திணச வரும் தேொழுது 

ஓரளவு வளரக்ிைொர.் 80 வயதில் பகொடீஸ்வரன் 

ஆகிவிடுகிைொர.் 

மிகே்தேரிய மொை்ை ்ண  தகொடுக்கக்கூடியது இந்  

அைச்ய லக்கனம், எங்கிருந்து யொர ் இயக்குகிைொர ்

என்ேது ொன். 
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அைச்ய லக்ன ்திை்கு அடு ்  அதிேதி யொர ்

இயக்குகிைொர.் உ ொரை ்திை்கு கைக லக்ன ்திை்கு 

அடு ்  10 வருை அதிேதி சந்திரன். அ னொல் பயொகமொக 

இருக்கும்.அ ை்குள் இருக்கக் கூடிய நைச் ்திரங்கள் 

புனரப்ூசம் ,பூசம், ஆயில்யம். இந்  மூன்று 

நைச் ்திரங்களின் நைச் ்திர அதிேதிகள் ேலமொக 

அணமயபவை்டும். குரு,சனீஸ்வரன், பு ன்.இந்  3 

கிரகங்களும் ேலமொக அணமந் ொல் மிகே்தேரிய 

பயொக ்ண க் தகொடுக்கும், மிகே்தேரிய மொை்ை ்ண  

தகொடுக்கும். 

மூன்று கிரகங்களும் சந்திரனுக்கு 6 ,8 , 12ல் மணைந் ொல் 

1 வருைம், 1 மொ ம், 10 நொள் இந்   ொ கருக்கு 

பயொக ்ண  தகொடுக்கொது. 

எந்  ேொண யில் அதிகமொ தவை்றி கிணைக்கும் 

என்ேண  அடு ்  நிகழ்வில் ேொரே்்பேொம். 

நல்லத ொரு நிகழ்பவ அணமயைட்ும். 

நன்றி ,வைக்கம். 

கட்டுடர பதொடர்பொன நிகழ்வில் 

https://alpastrology.com/blog/ என்  

இடணயத்தளத்தில் பொரக்்கலொம். 

https://youtu.be/fBQLemFc-vE 

  

https://alpastrology.com/blog/
https://youtu.be/fBQLemFc-vE
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அன்தப சிவம், அன்தப ஆனந்தம் , 

அன்தப வொழ்க்டக, 

எல்லொ உயிரக்ளும் இன்புை்று வொழ்க. 

இன்ணைக்கு நிணைய விஷயங்கணள உங்களிைம் 

ேகிரந்்து தகொள்ள விரும்புகிபைன். 

இந்  நிகழ் கொல ்தில் நிணைய பேர ்  ன்னுணைய 

ேயைம் உணைணமகணள தூக்க முடியொமல் தரொம்ே 

கஷ்ைே்ேைட்ு தூக்கிக் தகொை்டு வந் னர.்இது தேொருள் 

சொரந்்  மூைண்ை, தேொருள் சொரந்்  மூைண்ைணய தூக்கிக் 

தகொை்டு நம்மொல் தரொம்ே தூரம் ேயைிக்க 

முடியவில்ணல. 
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அருள் சொரந்்  மூைண்ை என்ேது நம்முணைய மனம். 

நம்முணைய வொழ்க்ணகயில் ஒரு இை ்திலிருந்து 

இன்தனொரு இை ்திை்கு நம்முணைய உயிர ் பிரிந்து 

தசல்லும் தேொழுது,எை்ைங்களும் நிணைபவைொ  

ஆணசகளும் தூக்கிக் தகொை்டு இன்தனொரு 

பலொக ்திை்கு தசல்லும் தேொழுது மிகே்தேரிய அளவில் 

கஷ்ைே்ேடுவொரக்ள். 

சில விஷயங்கள் பவணும், பவை்ைொம், நம்புகிபைொம், 

நம்ேல  இது ொன் உை்ணம. 

நம் ப ொதிை முணையில் அணைே்பு நைச் ்திரம் என்று 

தசொல்வொரக்ள், 

அ ை்கு 45 நொள் விளக்கு ஏை்றி ேரிகொரம் 

தசொல்லுவொரக்ள். 

 

சுணமயுணைய மூலொ ொரம் எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும் 

என்ைொல் நம்முணைய ஆணசகள்  ொன்.நொன் ேொர ்்  

நொன் பகை்ை அ ் ணன விஷயங்களும் ஆணசகளில் 

இருந்து  ொன் ஆரம்ேமொகிைது.ஆணசகள்  ொன் 

அடிே்ேணைக் கொரைம் அதிலிருந்து ேரிைமி த்ு 

இன்ேமொக, துன்ேமொக ,நல்ல ொக, தகைை் ொக, 

ேயைமொக,வொழ்க்ணகயொக, பநொய்தநொடி யொக, 

வருமொனமொக,சந்ப ொஷமொக உள்ளது. 

மகிழ்சச்ியொக இருக்கும் தேொழுது மனம் சந்ப ொஷமொக 

இருக்கொது, அதுபவ சங்கைமொக உள்ளபேொது மனம் 

தரொம்ே இறுக்கமொக இருக்கும்.இ னுணைய மூலொ ொரம் 

ஆணச. 
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இந்  ஆணசகள் உணைய  ன்ணமகள் ஒவ்தவொரு 

ேயைம் முடியும் தேொழுது அந்  மூைண்ைகணள தூக்கும் 

தேொழுது   ொன் நமக்கு த ரியும். ஒை்ணுபம இல்லொ  

விஷய ்திை்கு  ொன் நொம் இவ்வளவு நொள் 

ஆணசே்ேைட்ுள்பளன்.ஒன்றுபம இல்லொ  விஷய ்திை்கு 

 ொன் சுணமகளொக சுமந்து கஷ்ைே்ேைட்ு உள்பளொம். 

வொழ்க்ணகயின் சுணமகணள எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு 

குணைக்கிபைொபமொ வொழ்க்ணகயில் மொை்ைம் உருவொகும். 

எனக்கு த ரிந்  நிணைய நை்ேரக்ள் உைல் சொரந்்தும், 

மனம் சொரந்்தும் நிணைய மூைண்ைகணள சுமக்கிபைொம். 

நமக்கு ஒரு நொணளக்கு 60 ஆயிரம் எை்ைங்கள் 

ப ொன்றி மணைகிைது.நம்முணைய எல்லொ 

எை்ைங்களும் ஒரு மூைண்ையொக கை்டி கை்டி 

ணவ த்ுள்பளொம்.அ னுணைய ஆரம்ேமும், முடிவும் 

,அன்ணைய நொள் இரவில் முடியும் தேொழுது மன 

இறுக்கங்களும், சங்கைங்களும், சொர,் எனக்கு இரவு 

சரியொக தூக்கம் வரவில்ணல என்று தசொல்வொரக்ள். 

எே்ேடி தூக்கம் வரும். மனது முழுவதும் அணை த்ு 

ணவ த்ுள்பளொம். 

கொணலயில் இருந்து இந்  இரை்டு விஷயங்கணள 

முக்கியமொக  கவனிக்கணும். கொணலயில் மனி  

உைலின் கழிவுகள், மலம் என்று தசொல்லக்கூடிய 

கழிவுகள்.இரவில் மனம் தசொல்லக்கூடிய எை்ைங்கள். 

இந்  இரை்ணையும் சு ் ே்ேடு ்தினொல்  ொன் நம் 

வொழ்க்ணக வொழ முடியும். 
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உைவு உை்ேது, எை்ைங்கணள தூை்டுவது ,இது நம் 

வொழ்க்ணகயில் மறுக்க முடியொ து.மணைக்க முடியொது 

ஏை்றுக்தகொை்டு ொன் ஆகணும். 

ப ணவயொன விஷய த்ுக்கு மைட்ும் ேயைிக்கணும், 

ப ணவயொன விஷய ்ண  மைட்ும் ேொரக்்கணும். 

சுணமணய நிணைய தூக்கி சுமந் ொல் கை்டிே்ேொக 

உைலும், மனமும் ேொதிக்கே்ேடும். 

சுணமணய தூக்கி சுமந் ொல்  

தநடுந்தூர ்திை்கு ேயைிக்க முடியொது. 

ஒவ்தவொருவருக்கும் ஒவ்தவொரு சுணமகள் வரலொம். 

வொழ்க்ணக ேயை ்தில்நிணைய சுணமகணள தூக்கி,  

அந்  சுணமகள் நம்முணைய ஆணசகள். 

எல்லொவை்றிை்கும் ஆணசே்ேைலொம். ஆனொல், உங்கள் 

மனம் விரும்ேக் கூடிய ஒரு விஷய ்ண  மைட்ும்  ொன் 

அணைய முடியும்.அந்  ஒரு விஷய ்தில் மைட்ும் புரிந்து 

இன்னும் ஆணசே்ேை்ைொல் சந்ப ொஷமொக இருக்கும். 

10 தேொருள்கள் ஆணசே்ேைட்ு வொங்க முடியொது. 

அப  பேொல் 10 ேொண களில் உங்கள் வொழ்க்ணக தசல்ல 

முடியொது. அந்  ஒரு ேொண யில்  ொன் தசல்ல 

முடியும்.அந்  ஒரு ேொண ணய முழுவதுமொக அணைந்து 

விைட்ு, மறு ேொண யில் தசல்லலொம். 

எல்லொவை்றிை்கும் ஆணசே்ேை்ைொல் எந்  ேொண யிலும் 

தசல்ல முடியொது. 

ஆணசகளும் சுணமகளும் வொழ்க்ணகயின் இரு 

கை்கள்.இண  இரை்ணையும் சரியொக 

ேயன்ேடு த்ி,சந்ப ொஷமொக தசன்ைொல் என்னுணைய 



49 
 

ஆணசகளும் நிணைபவறும், என்னுணைய 

எை்ைங்களும் நிணைபவறும். இ ன்ேடி தசன்ைொல் 

வொழ்க்ணகே் ேயை ்தில் தவை்றிணய அணைய முடியும் 

என்ேது ொன் என்னுணைய வொ ம். 

அடு ் வங்க ேொண யில் நொம் ேயைிக்க முடியொது. 

சுணமகணள ப ணவயொன அளவு தூக்கி வொழ்க்ணகே் 

ேயை ்தில் தவை்றி தேை பவை்டும்.நல்லத ொரு 

நிகழ்பவ அணமயைட்ும். 

வொழ்க்ணகயில் தவை்றி தேை பவை்டும். 

நன்றி, வைக்கம். 

கட்டுடர பதொடர்பொன நிகழ்வில் 

https://alpastrology.com/blog/ என்  

இடணயத்தளத்தில் பொரக்்கலொம். 

https://youtu.be/z2ymsfgoONk 

  

https://alpastrology.com/blog/
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அடனவருக்கும் வணக்கம், 

அைச்ய லக்ன ே ் தியில் பிரசன்னம் எே்ேடி ேொரே்து?  

வந்திருக்கவங்க பகள்வி எே்ேடி இருக்கும் என்ேண  

முன்கூை்டிபய த ரிந்து தகொள்ள பவை்டும் 

உ ொரைமொக சி ்திணர, ணவகொசி, ஆனி ,ஆடி மொ ம் 

சூரியன் எங்பக இருக்கும்?  

பிரசன்ன லக்னம் ஒவ்தவொரு இரை்டு மைி 

பநர ்திை்கும் லக்னம் மொரும், உ ொரைமொக 

தமன்தேொருளில் 1' மு ல்.  

120 குள் எ ொவது ஒரு எை், 

உ ொரை ்திை்கு அவர ் தசொன்ன எை் 46,  வயது, 46 

நம்ேர ்இரை்ணையும் எடு த்ுக்தகொள்ளலொம். 46 வயது 

எடு ்ப ன். ஒரு வயது 3' நகரும். 12 ரொசி கை்ைங்களின் 

தமொ ்  அளவு 360' 

ஒரு மனி னுணைய ஆயுள் கொலங்கள்  சொ வரிணசகள் 

120. 

360/120 அ ொவது ஒரு வயதுக்கு நம்முணைய உைல் 3' 

தேருக்கம் அணைகிைது. 

இது ொன் நம்முணைய அைச்ய லக்னம்.  

46 x 3 = 138' 

அவருணைய லக்னம் நகரந்்திருக்கிைது. நொம் இரை்டு 

முணையில் பிரசன்னம் ேொரக்்கிபைொம்.  

பேொன த ன்ம ்தில் நம்முணைய உைல் அழிந்  

ேகுதியிலிருந்து இே்தேொழுது ஆரம்பிக்கே் ேடுவண  

லக்னம் என்கிபைொம். 
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சூரியனுணைய ஆ ்ம கிரகம் எங்கிருந்து 

அழிக்கே்ேைை்ப ொ அங்கிருந்து ொன் த ொைங்கும். 

ரிஷே லக்ன ்தில் 8' மீ ம் இருக்கும்.ஒரு நைச் ்திர 

ேொ  ்தில் 3, 20 ேொணக  6,40 ேொணக லக்னே்புள்ளி 

தசல்லும்.  

கொர ்்திணக 4ம் ேொ ம் லக்கன ்திலிருந்து ALP லக்னம் 

என்ன என்ேது  ொன் பகள்வி, 6 என்ைொல் கைன், வம்பு, 

வழக்கு, பநொய் தநொடி சம்ேந் ே்ேை்ைது உருவொகும். 

சூரியன் ேலமொன நைச் ்திரம் என்ே ொல் 1, 2, 3, 4, வீடு, 

இைம், தேொருள், தசொ த்ு பவணல வொய்ே்பு 

சம்ேந் ே்ேை்ைது. சூரியன்எங்கு உள்ளப ொ அங்கு ொன் 

பிரசச்ணன உை்ைொகும். ALPலக்ன ்திை்கு சூரியன் 3-ம் 

இை ்தில் உள்ளது.  

3ம் இைம் சபகொ ரம், அ ொவது 3, 8,11 சம்ேந் ே்ேடும் 

தேொழுது சபகொ ர வழியில் இ ன் பிரசச்ணன 

உை்ைொகும். ஒரு ேங்கு பிரி ் ொல் பிரசச்ணன தீரும். 

கொர ்்திணக முடிந்து பரொகிைி நைச் ்திரம் வந் ொல் 

கை்டிே்ேொக மொை்ைம் உருவொகும். 1 டிகிரி 4 மொ ம். 8 

மொ ம் பிரசச்ணனயொக இருக்கும். வீடு வொங்கினொல் 

விரயம் ஏை்ேடும். விை்ைொலும் ேைம் சரியொக 

கிணைக்கொது. பகைக்க் கூடிய பநர ்தில் பகள்விக்கொன 

ேதில் தகொடுக்கனும். இே்ேடி சில விஷயங்கணள  

அைச்ய லக்ன ே ் தியில் ஆய்வு தசய்கிபைொம்.  

பிரசன்னம் முணையில் ஆய்வு தசய்கிபைொம்.  

ஒவ்தவொரு கொலகை்ை ்திை்கும் அைச்ய லக்ன  
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ே ் தியின் தமன்தேொருளில் இந்  விஷயங்கணள, 

கூை்டி உள்பளொம். மீை்டும் ஒரு இனியத ொரு நிகழ்வில் 

சந்திே்பேொம். நன்றி, வைக்கம். 

கட்டுடர பதொடர்பொன நிகழ்வில் 

https://alpastrology.com/blog/ என்  

இடணயத்தளத்தில் பொரக்்கலொம். 

https://youtu.be/tQwoa9hmZQo 

 

  

https://alpastrology.com/blog/
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அன்தப சிவம் ,அன்தப ஆனந்தம், 

அன்தப வொழ்க்டக, 

எல்லொ உயிரக்ளும் இன்புை்று வொழ்க. 

நொன் ேொசக்கொரன். ேொச ்ண  ேை்றி இன்று உங்களுைன் 

பேச வந்துள்பளன், 

ேொசம் என்ேது உயிருள்ள தேொருள்கள்மீது 

மைட்ுமில்ணல, உயிரை்ை தேொருைக்ளின் மீதும் ேொசம் 

ணவக்கணும். அண   ொன் கூறுகிபைன். 

தேொருைக்ணள இது உயிருள்ளது உயிரை்ைது என பிரிக்க 

பவை்ைொம் எல்லொ உயிரக்ள் மீதும் அன்பு 
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தசலு ்துங்கள்.கை்டிே்ேொக வொழ்க்ணக சந்ப ொஷமொக 

அணமயும். 

இது உயிரை்ைது ,உயிர ் உள்ளது என்று ஒவ்தவொரு 

தேொருைக்ணள நொம் தசொல்கிபைொம். ஆனொல் அதில் 

ஒவ்தவொன்றுக்கும் உயிர ்உை்டு. 

வொழ்க்ணகயில் நொம் எே்ேடி இயங்குகிபைொபமொ 

அப பேொல் ொன் வொகனங்களும் இயங்குகிைது. 

நொன் ஒவ்தவொரு  ைணவயும் தவளியில் தசல்லும் 

தேொழுது வீைண்ை த ொைட்ு வைங்கி விைட்ு  ொன் 

தசல்பவன். அது எனக்கு வீடு ணகயணச த்ு பேொய்ைட்ு 

வொ என்று கூறுவது பேொல் இருக்கும். 

ப ணவயொன தேொருள், ப ணவயை்ை தேொருள் என்ை 

விஷய ்ண  விை நீங்கள் அன்ைொைம் ேயன்ேடு த்ும் 

அ ் ணன தேொருைக்ளுக்கும் ஒருமுணை நன்றி 

தசொல்லுங்கள். 

நீங்கள் நன்றி தசொல்லும் தேொழுது ஒரு ேொசம், ஒரு 

இணைவு உங்கணள அடு ்  கை்ை ேரிைொம ்திை்கு 

அணழ த்ு தசல்லும். 

உங்கள் பேனொ உங்கள் சைண்ைே்ணேயில் இருே்ே ை்கு 

நன்றி தசொல்லுங்கள். அ ன்பிைகு நீங்கள் பேொடும் 

ஒவ்தவொரு ணகதயழு த்ும், தவை்றி ேயை த்ிை்கொன 

ணகதயழு ் ொகும். 

நொன் ஒவ்தவொரு நொளும் கொணலயில் விழி ் வுைனும், 

தூங்க தசல்வ ை்கு முன்னும் ேஞ்சபூ ங்களுக்கு நன்றி 

தசொல்பவன். கைவுளுக்கும் நன்றி தசொல்பவன். 
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ேஞ்சபூ ம் ஆன இந்  உைல் எல்லொவை்றின் மீதும் 

அன்பு தசலு ்  பவை்டும் என்ேது என்னுணைய 

ஆனந் மொன வொர ்்ண . 

நீங்கள் ஆனந் மொக வொழ பவை்டுதமன்ைொல் மு லில் 

நன்றி தசொல்லுங்கள், 

ணக  ைட்ுங்கள்,சந்ப ொஷமொன ஒரு நிகழ்ணவ 

தகொடுக்கும் .உங்கள் வொழ்க்ணக மொறும். 

உைவு சொே்பிடும் தேொழுது இந்  உைணவ த ொைட்ு 

நன்றி தசொல்லுங்கள். அந்  உைவு உங்களுக்கு 

வொழ்க்ணகயில் ஒரு சக்தியொக அணமயும்.உைலுக்கு 

மருந் ொக தசன்று உைலும் மனமும் சந்ப ொஷமொக 

இருக்கும். 

வொழ்க்ணகயில் எல்லொ தேொருைக்ளின் மீதும் அன்பு 

தசலு ்துங்கள். இது பவை்டும், இது பவை்ைொம் என 

நிணனக்க பவை்ைொம்.உங்களுணைய ப ணவயொன 

தேொருளுக்கு ஒவ்தவொரு முணையும் நன்றி 

தசொல்லுங்கள். வொழ்க்ணக கை்டிே்ேொக மொறும். 

ஒரு நொள் 10 தேொருைக்ளுக்கு நன்றி தசொல்லுங்கள். 

அடு ்  நொைக்ள் 20 தேொருள்கள் உங்கள் கை்ைில் 

ேடும். 

த ொணல த் ொைரப்ு பகொபுரங்கள் அ ை்கு ஒரு நன்றி 

தசொல்லுங்கள்.அ ன் பிைகு உங்களுக்கு பேொன் 

வந் ொல், அந்  இணைே்பு துை்டிக்கே் ேைொமல் வரும். 

இது என்னொல் உைர முடிந்  ஒரு விஷயம். 

எல்லொ தேொருைக்ளின் மீதும் அன்பு தசலு ்துங்கள். 
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ஆனந் மொக வொழ்வ ை்கு எல்லொ தேொருைக்ளும் 

துணையொக இருக்கும். 

நல்லத ொரு நிகழ்பவ அணமயைட்ும் நன்றி, வைக்கம். 

கட்டுடர பதொடர்பொன நிகழ்வில் 

https://alpastrology.com/blog/ என்  

இடணயத்தளத்தில் பொரக்்கலொம். 

https://youtu.be/cRpv-GzlSPI 

  

https://alpastrology.com/blog/
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அன்தப சிவம், அன்தப ஆனந்தம் , 

அன்தப வொழ்க்டக, 

எல்லொ உயிரக்ளும் இன்புை்று வொழ்க. இன்று ஒரு 

விஷயம் தசொல்கிபைன். 

இந்  விஷய ்ண  வொழ்க்ணகணய நீங்கள் 

கணைபிடி ் ொல் கை்டிே்ேொக 100% தவை்றி உங்களுக்கு. 

அ ை்கு என்ன தசய்ய பவை்டும்? 

உங்களுணைய கரம்ொணவ கழிக்க, 

உங்களுக்கு த ரிந்  விஷய ண்  யொருக்கொவது 

ஒருவருக்கு தசொல்லிக் தகொடு த்ு விடுங்கள். அந்  குரு 

உேப ச ்ண  கை்டிே்ேொக தசொல்லிக் தகொடு த்ு 

விடுங்கள். 

உங்களுக்கு த ரிந்  ஒரு விஷய ்ண  அறிவுணர 

மூலமொகபவொ, கலந்துணரயொைல் மூலமொகபவொ 

மை்ைவரக்ளுக்கு தசொல்லிக் தகொடு த்ு 

விடுங்கள்.அே்ேடி தசொல்லிக் தகொடுே்ே ொல் 

உங்களுணைய வொழ்க்ணக 100% கை்டிே்ேொக மொறும். 

உங்களுணைய கரம்ொணவ கழிக்க மிகே்தேரிய ஆயு ம் 

என்னதவன்ைொல் நீங்கள் குருவொக மொறுவது 

'இல்ல,குருவொக உங்கணள நீங்கபள  யொரே்டு ்திக் 

தகொள்வது இது ொன் உங்கள் வொழ்க்ணகணய மொை்றும். 

உங்களுக்கு த ரிந்  ஒன்ணை மை்ைவரக்ளுைன் 

ேகிரந்்து தகொை்ைொல் உங்கள் வொழ்க்ணக மொறும். 

உங்கணள சொரந்்  நை்ேரக்ள் உணைய வொழ்க்ணக 

மொறும். 

உங்களுணைய கரம்ொவும் கழியும். 



58 
 

நல்லத ொரு நிகழ்வு அணமயைட்ும், உங்களுணைய 

வொழ்க்ணக சந்ப ொஷமொக மொறும். 

உங்களுக்கு த ரிந்  ஒரு விஷய ்ண  மை்ைவரக்ளுக்கு 

தசொல்லிக் தகொடுங்கள்.கை்டிே்ேொக உங்கள் 

வொழ்க்ணக மொறும். 

"ப ொன்றின் புகபழொடு ப ொன்றுக அஃதிலொர ்

ப ொன்ைலின் ப ொன்ைொணம நன்று". 

எனக்கு த ரிந்  சின்ன விஷய ்ண  ,எனக்கு ப ொதிைம் 

நன்ைொக த ரியும். ப ொதிை ்தில் முன்த ன்மம் எனக்கு 

மிகவும் நன்ைொக த ரியும்.பகக்குைொங்க 

,பகைக்ல,புரியுது, புரியல'நொன் தசொல்லிை்பைன், 

என்னுணைய தவை்றிக்கு இதுவும் ஒரு ஏைிே்ேடி. 

என்னுணைய தவை்றிக்கு இதுவும் ஒரு ஏைி ேடியொக 

அணமயைட்ும். 

நன்றி, வைக்கம். 

கட்டுடர பதொடர்பொன நிகழ்வில் 

https://alpastrology.com/blog/ என்  

இடணயத்தளத்தில் பொரக்்கலொம். 

https://youtu.be/2UTeHcSvqCw 

  

https://alpastrology.com/blog/
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